
     

    
 

Afstand van verhaal 

Abandon de recours 
Belgian Westhoek Classic 2022 

 

 
- Ik, ondergetekende, verklaar kennis te hebben genomen van het reglement dat de wedstrijd regelt en wij verbinden ons ertoe dit reglement onverwijld 
te respecteren. 

- Ik, ondergetekende, verklaar tijdens de wedstrijd niet onder invloed te zijn van alcohol of stimulerende middelen.  

- Ik, ondergetekende, verklaar de Wegcode strikt na te leven. 

- Ik, ondergetekende, verklaar in het bezit te zijn van een geldige verzekering en keuringsbewijs voor het deelnemend voertuig. 

- Ik, ondergetekende, verklaar in naam van mijzelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn verwanten en onze verzekeraar(s) afstand te doen 
van verhaal tegenover:  
1. De organisator en de andere deelnemers van de wedstrijd.  

2. De inzittende(n) of eigenaars van de deelnemende wagens  

3. De aangestelden, officials, vrijwilligers of personen belast met een taak.  

4. De verzekeraar(s) van personen of organismen voor elke schade die ik zou oplopen tijdens de het evenement waaraan ik deelneem.  
- Bij overlijden bevat deze afstand van verhaal eveneens de verplichting tot borgstelling voor mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn verwanten 
en onze verzekeraar(s).  
- Ik, ondergetekende, verklaar dat wanneer ik een ongeval veroorzaak of betrokken ben bij een ongeval de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
niet verhaald kan worden op de organisator. 
- Minderjarigen dienen spontaan een schriftelijke toelating van hun ouders of voogd voor te leggen. 
- De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor corona overtredingen. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de 
huidige coronamaatregelen. 
 

 
Je soussigné(e) déclare participer de ma propre initiative aux épreuves inscrites au calendrier VAS et à ne participer qu’aux épreuves dont l’accès 
m’est ouvert en conformité avec les règlements de l’VAS et déclare renoncer pour moi-même, mes ayants droits, mes héritiers, mes proches (parents, 
conjoint, enfants) et nos assureurs, à tout recours contre :  
(1) l'VAS;  
(2) le(s) propriétaire(s) et/ou exploitant(s) du circuit, si l’épreuve a lieu sur circuit ; 
(3) le ou les organisateurs de la manifestation ; 
(4) d’autres participants et, si l’épreuve a lieu sur circuit, d’autres utilisateurs dudit circuit ; 
(5) les concurrents et les propriétaires ou détenteurs des véhicules participants ;  
(6) les préposés, aides bénévoles et chargés de mission des personnes (ou organismes) visés aux points 1,2,3,4 et 5 ci avant ;  
(7) les assureurs des personnes (ou organismes) visés aux points 1 à 6 ci avant ; pour tout dommage que je causerais ou subirais au cours d’une 
des épreuves (y compris entraînements) reprises au calendrier qu'il soit ou non la conséquence directe ou indirecte d'une négligence ou faute des 
personnes et des organismes repris sub 1 à 7 ci-avant. En cas de décès, le présent abandon de recours contient également engagement de porte-
fort pour mes ayants droit, mes héritiers, mes proches et nos assureurs. 
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Handtekening piloot 
voorafgegaan door eigenhandig 
geschreven tekst “gelezen en 
goedgekeurd” 
 
Signature pilote 
Précédée de la mention “lu et approuvé” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handtekening navigator 
voorafgegaan door eigenhandig 
geschreven tekst “gelezen en 
goedgekeurd” 
 
Signature copilote 
Précédée de la mention “lu et approuvé 

 


